
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเกา –วัดอามา–เจาแมกวนอิมริมทะเล วิหารเซนตปอล –เวเนเชี่ยน – 

เดอะปาริเซียน– จูไห 

04.00 น พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA พบ
เจาหนาที่ทําการเช็คอินต๋ัว 

06.45 น. บินลัดฟาสูมาเกาโดยเที่ยวบินFD760 
10.20 น. ถึงสนามบิน มาเกา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูมาเกาซึ่งเปนเมืองที่มี

ประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 
ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบนี้เพ่ือติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสราง
อาณานิคมอยูในแถบนี้ ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดาน
สถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกา
กลายเปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียก
ไดวาเปน“ยุโรปใจกลางเอเชีย”นําทานเดินทางสูวัดอามา หรือ ศาลเจาแมทับทิมที่สรางขึ้น
เพ่ืออุทิศถวายใหกับอามา องคเทพทิดาแหงทองทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญซึ่งแกะสลัก
เปนรูปเรือสําเภาโบราณ เปนสัญลักษณที่บงบอกวา บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจาแมอามายางเทา
ขึ้นสูแผนดินมาเกา ดานหนามีรูปปนสิงหโตอยู  2 ตัว มีความเช่ือวาหากหมุนลูกแกวท่ีอยูใน
ปากไปทางขวา 3  คร้ัง ใหทานที่เกิดปชงไหววัดนี้เพ่ือเสริมความเปนสิริมงคล นําทานแวะชม 
เจาแมกวนอิมริมทะเลหรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค มีความสูง 
18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดด
เปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง 
คือปนเปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา
เปนเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสต้ังใจสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมา
เกาคืนใหกับจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1) 
 
 



 
นําทานชมวิหารเซนตปอลโบสถแหงนี้เคยเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยเซนตปอล ซึ่งกอต้ังในป 
1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชีย
ตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แตถูกทําลายถึงสองคร้ัง ในป 1595 และ 
1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือ
แตดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดหนาดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตล
ผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูที่นี่เพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก นําทานเยี่ยมชม 
THE VENETIAN MACAUโรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยากาศของ
ลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง 
และสถานที่ชอปปงที่แกรนดแคนแนลชอป พบกับรานคาแบรนดเนมช่ือดังมากมายกวา 350 
ราน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพ่ือลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ ทาน
สามารถนั่งเรือกอนโดลาลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไมรวมอยูในรายการ) หรือจะ
เสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ  จากนั้นนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO
ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของ  จากนั้นเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจาก
ฝรั่งเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเกาถือไดวาเปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สุดและเหมือนจริงที่สุดใน
โลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยทานสามารถขึ้นไป
ชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่ช้ันนี้ทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของ
ฝงโคไทของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดต้ังแตเวลา 10.0-22.00 น. (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูจูไห   

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2) 
พักที ่ JINJIANG HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสอง     ถนนคูรัก The Lover’s Road – ชมรูปปนสาวงามหวีหน่ี”จูไหฟชเชอรเกิรล–สวนหยวนห

มิงหยวน พรอมชมโชวสุดอลังการ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)น่ังรถผานชมทิวทัศนของถนนคูรัก The 
Lover’s Roadถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิ
ทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ และที่ไดชื่อวาถนนคูรัก ก็เพราะวาภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอ้ี หรือมานั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงได
ชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก แวะถายรูปกับสาวงามหวีหน่ี” จูไหฟชเชอร



 
เกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 
เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล และชมสินคายาประจําบานของชาวจีน“ยาบัวหิมะ”สรรพคุณ
หลากหลายแกนํ้ารอนลวก, แผลไฟไหม, แกริดสีดวง, ฮองกงฟุต ฯลฯแวะใหทานไดเยี่ยมชม 
ไขมุกซึ่งเปนไขมุกน้ําจืดขึ้นช่ือของเมืองจีน   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4) 
จากนั้นนําทานแวะชมผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหมจีนที่มีช่ือเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุน
ในหนาหนาว และเย็นสบายในหนารอน นําทานชม สวนหยวนหมิงหยวนซึ่งเปนสวนจําลอง
จากสวนหยวนหมิงที่นครปกกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในป ค.ศ. 1860 และเสียหายจน
ยากแกการบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง 600 ลานหยวน  สราง
ขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ทําใหสวนแหงนี้โอบลอมดวยขุนเขาที่
เขียวชอุม และมีพ้ืนที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับ
สวนเดิมในกรุงปกกิ่ง สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหงใหม มีความแตกตางกับสวนเกาที่
ปกกิ่ง คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนที่เปนศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนห
มิงหยวนใหม จึงถือไดวาเปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร มี
คุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเที่ยว สวนน้ีไดเปดใหบุคคลเขาชม
ต้ังแตวันที่ 1กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพ้ืนที่
ราบ สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกช้ิน มีมากกวา 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู 
สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว 

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ...เปดปกกิ่ง(5) 
 จากนั้นชมโชวตระการตาดวยแสง ส ีเสียงซึ่งใชผูแสดงกวา 100 ชีวิต ซึ่งประกอบดวยการ

แสดงชุดตางๆ อาทิเฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลน
ตางๆ อีกมากมาย(หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาโชวทานละ 40 เหรียญ) 

พักที ่ JINJIANG HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสาม วัดผูโถว - เซ่ินเจิ้น - Splendid Of China – ชอปปงหลอวู 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)จากนั้นนําทานชมวัดผูโถว นมัสการองคสัง
กระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการองคอมิตรพุทธ



 
เจาเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพ่ืออายุยืนนานจากนั้นนําทานชม
โรงงานผลิตหยกท่ีขึ้นช่ือของประเทศจีน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)นําทานชม Splendid Of Chinaภายในจําลองสถานที่
สําคัญๆของเมืองจีนวากันวาเม่ือมาเที่ยวเมืองจําลองจีนเพียงวันเดียวก็สามารถเขาใจ
ประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 5,000 ป ของจีนไดทันที เพราะที่นี่ไดจําลองสถานที่สําคัญ ๆ 
ของจีนไวดวยกันมากมายอาทิ กําแพงเมืองจีน กองทหารดินเผาและมาศึกของของจิ๋นซีฮองเต 
พระราชวังฤดูรอนพระราชวังโปตาลาจากธิเบต รวมถึงสุสานและหลุมฝงศพของบุคคลสําคัญ
ของจีนไมวาจะเปนกษัตริยหวงต้ีเจงกิสขาน,ดร.ซุนยัดเซ็นนอกจากนี้ในพ้ืนที่อันกวางขวางของ
เมืองจําลองยังมีอาหารนานาชนิดจากมณฑลตางๆของจีนไวใหเลือกลิ้มลอง รวมถึงซึ่งการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาและการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่สวยงามซึ่งสามารถซื้อกลับไป
เปนที่ระลึกไดอีกดวย จากนั้นทั้งชมโชวศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจงใหชม
อาทิแสดงการรบของชาวมองโกเลียและการตอสูผาดโผนบนหลังมา และใหทานไดชม หมูบาน
วัฒนธรรม CULTURAL VILLAGEเปนหมูบานทีจ่ําลองชีวิต ความเปนอยู และวัฒนธรรมของชน
เผา นอยใหญของมณฑลตางๆทั่วประเทศจีน กวา 56 เผาการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนอัน
ตระการตาและการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่สวยงามซึ่งสามารถซื้อกลับไปเปนที่ระลึกไดอีกดวย 
จากนั้นทั้งชมโชวศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจงใหชมอาทิแสดงการรบของชาว
มองโกเลียและการตอสูผาดโผนบนหลังมา  

 
 
 
 
 
 
คํ่า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร(8) อาหารมื้อพิเศษ!! เปาฮ้ือ + ไวนแดง 
 นําทานเดินทางสูที่ชอปปงสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซิ่นเจิ้น“Lowu City”คนไทยรูจักในนาม

มาบุญครองเมืองไทยมีสินคามากมายหลายหมวดหมูใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากสําหรับคน
ที่ทานรักและตัวทานเอง ไมวาจะเปน เสื้อผา, กระเปา, นาฬิกา,อุปกรณคอมพิวเตอร  มีใหได
เลือกสรรมากมาย ทุกช้ินลวนเปนของเลียนแบบ 

พักที ่ FX HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 



 
 
วันท่ีสี ่  เซ่ินเจิ้น - ฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – ชอปปงนาธาน – กรุงเทพ ฯ 
 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 หลังอาหารนําทานเดินทางสู ฮองกง โดยรถโคชจากนั้น นําทานเดินทางสูวัดแชกงหมิวเพ่ือ

สักการะเทพเจาแชกง และใหทานหมุนกังหันทองแดง ที่เช่ือกันวาถาหมุน 3 รอบ จะขับไลสิ่งช่ัว
รายและ นําแตสิ่งดีๆ มาให ชาวฮองกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปใหมนําทานเดินทางสู 
วัดหวังตาเซียน(คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดนี้วา หวองไทซิน) เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดย
ชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพ่ือขอพรใหสุขภาพแข็งแรง  ไรโรคภัยนําทานเยี่ยมชม
โรงงานจิวเวอรร่ีที่ขึ้นช่ือของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการ
เสริมดวงเร่ืองฮวงจุย  นําทานชมรานยาสมุนไพร เปนสินคาโอทอปทองถิ่นของฮองกง ใหทาน
ไดชมยาจีน ซึ่งถือเปนภูมิปญญาพ้ืนบานของคนจีนในการใชยารักษาโรค  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10)  

นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREEใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนเนมตางๆ  
จากนั้นอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปงยานจิมซาจุย มักจะต้ังตนกันที่สถานีจิมซาจุยมีราน
ขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟา, กลองถายรูปฯลฯและสินคาแบบที่เปนของ
พ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมีSHOPPING COMPLEXขนาดใหญ
ชื่อOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และมีทางเช่ือม
ติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย* 

21.35 น. บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503 
23.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

*********************************************** 



 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง พักเด่ียวเพ่ิม 

02-05 พฤศจิกายน  2560 9,999 9,999 9,999 4,500 

31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61 19,999 19,999 18,999 5,500 

11-14 มกราคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

25-28 มกราคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

01-04 กุมภาพันธ 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

03-06 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

08-11 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

10-13 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

15-18 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

16-19 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

17-20 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

22-25 มีนาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

23-26 มีนาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

24-27 มีนาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

19-22 เมษายน 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

20-23 เมษายน 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

21-24 เมษายน 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

28 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 14,999 14,999 13,999 4,500 

03-06 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 



 

10-13 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

11-14 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

12-15 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

17-20 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

18-21 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

19-22 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง 
ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซ่ึงจําเปนตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาล
ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี
การบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 

 
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อ

ไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามราย  
 คาอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  



 
 คาประกนัอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
คาวีซากรุป (วีซาหนาดาน) เขาประเทศจีน 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน (วีซา
กรุป)ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,500 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 120 หยวน/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  
2. นักทองเที่ยวตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ
จายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยาง
หนึ่งเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผาน
ทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 
2. กรณีนักทองเที่ยวตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยว (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือทําเรื่อง
ขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการ
นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 
ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก



 
ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่
ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก 
ผลไมสด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่
ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  


